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1. บทนํา 
 
1.1 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ 

 สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ดําเนินการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนต้ังแต่ปี 2500 
เริ่มแรกจัดทําทุก 5 ปี แต่เนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว และ
สภาพทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลง จึงได้เปลี่ยนแปลงรอบการสํารวจเป็นทุก 2 ปี ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เม่ือ 8 กันยายน 2530 และทําการสํารวจในปี 2531 จนถึง 2547 และได้จัดทําทุกปีต้ังแต่ปี 2549 เป็นต้นไป
โดยมีแบบสอบถามหลักท่ีใช้ในการสํารวจทุกปี คือ แบบสํารวจสมาชิกและการใช้จ่ายของครัวเรือน (สศส.2) 
เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีสําคัญด้านเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เช่น โครงสร้างของสมาชิกในครัวเรือน 
ลักษณะท่ีอยู่อาศัย ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน ตลอดจนการได้รับสวัสดิการ/ ความช่วยเหลือจากรัฐ ในขณะท่ี
แบบสอบถามพิเศษ (แบบสํารวจรายได้ของครัวเรือน (สศส.3)) ซ่ึงเก็บรวบรวมข้อมูลด้านรายได้ของครัวเรือน 
การย้ายถ่ินและการส่งเงิน รวมท้ังภาวะหนี้สินและทรัพย์สินของครัวเรือน จะทําการสํารวจทุก ๆ 2 ปี เป็นต้น 
และทุก ๆ 4 ปี จะใช้แบบ สศส.2 (พิเศษ) และแบบจดบันทึกค่าใช้จ่ายของครัวเรือนเก่ียวกับอาหาร 7 วัน 
(สศส.2 อาหาร 7 วัน) เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับรายการใช้จ่ายสินค้าและบริการ รวมท้ังอาหาร 
เครื่องด่ืม และยาสูบ แบบละเอียด  
 ในการสํารวจปี 2563 นี้ เป็นการจัดทําการสํารวจครั้งที่ 32 โดยทําการจัดเก็บข้อมูลเฉพาะ
แบบสํารวจสมาชิกและการใช้จ่ายของครัวเรือน (สศส.2) 
 
1.2 ประโยชน์ของการสํารวจ  

 1) ทําให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานของครัวเรือนท้ังในด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น โครงสร้างของครัวเรือน 
ขนาดของครัวเรือน อายุ การศึกษา การทํางานของสมาชิกในครัวเรือน รายได้และค่าใช้จ่ายของครัวเรือน ฯลฯ 
 2) เพ่ือใช้เป็นตัวชี้วัดสภาพความเป็นอยู่ของประชากรกลุ่มต่าง ๆ   
 3) เพ่ือใช้ในการประมาณค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล ในการทําบัญชีรายได้ประชาชาติ  
 4) เพ่ือใช้ในการศึกษาเรื่องการกระจายรายได้ของครัวเรือนกลุ่มต่างๆ ท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมต่างกัน ท้ังในระดับประเทศ ระดับภาค (ในเขตเมืองหรือชนบท) และระดับจังหวัด เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ําของครัวเรือน ตลอดจนประเมินผล
การพัฒนาต่าง ๆ ท่ีผ่านมา 
 5) เพ่ือใช้ในการศึกษาเรื่องภาวะความยากจนของครัวเรือน ท้ังในระดับประเทศ ระดับภาค (ในเขตเมือง
และชนบท) และระดับจังหวัด และวางแผนในการพัฒนายกระดับความเป็นอยู่ของครัวเรือนให้ดีข้ึน 
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  6) เพ่ือใช้ในการกําหนดรายการสินค้าและน้ําหนักในการคํานวณดัชนีราคาผู้บริโภค 
  7) เพ่ือใช้ในการศึกษาเรื่องภาวะความอดอยากหิวโหย 
 8) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสําหรับผู้ผลิตหรือสถานประกอบการ ในการประมาณอุปสงค์ของผู้บริโภคสินค้า
และบริการต่าง ๆ  
 9) เพ่ือให้ทราบข้อมูลทางด้านสวัสดิการและผลประโยชน์ต่าง ๆ  ท่ีครัวเรือนได้รับจากรัฐ 
 10) เพ่ือใช้ประเมินผลการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 
1.3 คุ้มรวม 

 การสํารวจนี้มีคุ้มรวมเป็นครัวเรือนส่วนบุคคล ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งที่อยู่ในเขตเทศบาล
และนอกเขตเทศบาล (ยกเว้น ครัวเรือนทูต ผู้แทนต่างประเทศ และผู้อยู่อาศัยในประเทศไทยชั่วคราว)   

 รวม ครัวเรือนส่วนบุคคลท่ีอาศัยอยู่ในครัวเรือนสถาบัน เช่น หอพัก โรงพยาบาล เป็นต้น 
 
  1.4 ระเบียบวิธีการสํารวจ 

 การสํารวจนี้เป็นการสํารวจด้วยวิธีตัวอย่าง (Sample Survey Method) โดยใช้แผนสุ่มตัวอย่าง
แบบ Stratified Two-Stage Sampling โดยมีจังหวัดเป็นสตราตัม (Stratum) ซ่ึงมีท้ังสิ้น 77 สตราตัม และ
ในแต่ละสตราตัม (จังหวัด) ได้แบ่งออกเป็น 2 สตราตัมย่อยตามลักษณะการปกครอง คือ ในเขตเทศบาล 
และนอกเขตเทศบาล โดยมีเขตแจงนับ (EA) (สําหรับในเขตเทศบาล) และหมู่บ้าน (สําหรับนอกเขตเทศบาล) 
เป็นหน่วยตัวอย่างข้ันท่ีหนึ่ง ซ่ึงมีจํานวน 4,118 EA และครัวเรือนส่วนบุคคลเป็นหน่วยตัวอย่างข้ันท่ีสอง ซ่ึงมี
จํานวนครัวเรือนตัวอย่างประมาณ 55,986 ครัวเรือน 
 
1.5 ระยะเวลาการสํารวจ  

 เนื่องจากรายได้และรายจ่ายของครัวเรือนบางประเภทอาจเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล  เพ่ือท่ีจะช่วยให้ได้
ข้อมูลครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจึงได้จัดแบ่งครัวเรือนตัวอย่าง           
ทั่วประเทศ 55,986 ครัวเรือน เป็น 12 กลุ่มเท่าๆ กัน ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีครัวเรือนตัวอย่างกระจายอยู่ใน
ทุกจังหวัด แล้วทําการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างเดือนละกลุ่ม ติดต่อกันตลอด 12 เดือน (มกราคม - ธันวาคม 2563)  
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1.6 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ทําการแบ่งครัวเรือนตัวอย่างประมาณ 55,986 ครัวเรือนออกเป็น 12 กลุ่ม
เท่าๆ กัน ซ่ึงในแต่ละกลุ่มจะมีครัวเรือนตัวอย่างกระจายอยู่ในทุกจังหวัดท่ัวประเทศท้ังในเขตเทศบาล และ
นอกเขตเทศบาล และดําเนินการสํารวจครัวเรือนตัวอย่างกลุ่มละ 1 เดือน โดยการจัดส่งเจ้าหน้าท่ีออกไป
สัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือน หรือสมาชิกของครัวเรือนท่ีได้รับเลือกเป็นตัวอย่าง ซ่ึงมีคาบเวลาการปฏิบัติงาน
เก็บรวบรวมข้อมูล 12 เดือน เริ่มต้ังแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2563  
 
1.7 แบบต่าง ๆ ท่ีใช้ในการสํารวจ  

 1) บัญชีรายชื่อครัวเรือนตัวอย่าง (สศส.1) ใช้บันทึกรายละเอียดของครัวเรือนที่ถูกเลือก
เป็นตัวอย่าง 
 2) แบบสํารวจสมาชิกและการใช้จ่ายของครัวเรือน (สศส.2) ใช้แจงนับครัวเรือนตัวอย่าง เก่ียวกับ
สมาชิกของครัวเรือน การได้รับสวัสดิการ/ ความช่วยเหลือจากรัฐ ลักษณะท่ีอยู่อาศัย ค่าใช้จ่ายในหมวดสินค้า
และบริการ และค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาหาร/ เครื่องด่ืม/ ยาสูบ  
 3) ซองบรรจุแบบสํารวจ (สศส.4) ใช้บรรจุแบบสํารวจ ท่ีบันทึกข้อมูลแล้วเป็นราย EA พร้อมท้ังบัญชี
รายชื่อครัวเรือนตัวอย่าง 
 
1.8 แผนงานสํารวจ  

 ในการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล  ให้ดําเนินการดังนี้ 

 1) เลือกครัวเรือนตัวอย่าง และจัดทําบัญชีรายช่ือครัวเรือนตัวอย่าง (สศส.1) โดยคัดลอก
รายละเอียดจากแบบนับจด (สพค. 2562 - 2563) ลงในแบบ สศส.1 (สดมภ์ 2 - 7)  

 2) แจงนับครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่าง ในระหว่างเดือนสํารวจแต่ละเดือน ด้วยแบบสํารวจ
สมาชิกและการใช้จ่ายของครัวเรือน (สศส.2)  

 3) บรรณาธิกรและลงรหัส ต้องตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในแบบสอบถามของงานแต่ละเดือน
ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและแนบนัยท่ีสํานักงานสถิติจังหวัด ให้เสร็จตามคาบเวลาท่ีกําหนด   

 4) บันทึกข้อมูล ตรวจสอบความสอดคล้องแนบนัยด้วยเครื่อง และส่งไฟล์ข้อมูลให้ส่วนกลาง 
ต้องบันทึกข้อมูลในแบบสอบถามของงานแต่ละเดือนให้ถูกต้องครบถ้วนรวมท้ังตรวจสอบความสอดคล้องแนบนัย
ด้วยเครื่องท่ีสํานักงานสถิติจังหวัด และส่งไฟล์ข้อมูลให้ส่วนกลางตามคาบเวลาท่ีกําหนด   

 5) ส่งแบบเข้าถึงส่วนกลาง ภายในคาบเวลาท่ีกําหนด 
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1.9 คาบเวลาอ้างอิง 

 1) ในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา 

 หมายถึง รอบระยะเวลานับจากปี พ.ศ. ปัจจุบันและย้อนหลังไปอีก 5 ปี เช่น ปีท่ีสัมภาษณ์ 
คือ ปี พ.ศ. 2563  ในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา คือ “ปี พ.ศ. 2559 - 2563” 
 ใช้สัมภาษณ์ข้อมูล การได้รับผลประโยชน์ (โดยไม่ต้องคืน) จากโครงการช่วยเหลือของรัฐ 
ของสมาชิกครัวเรือนแต่ละคน คือ โครงการ “เงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพสําหรับผู้สูงอายุ”  โครงการ “เงินสงเคราะห์
สําหรับผู้พิการ”  โครงการ “อาหารกลางวัน/อาหารเสริมฟรีสําหรับนักเรียน”  โครงการ “ทุนการศึกษาจากรัฐ”  
โครงการ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” โครงการ “เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ขวบ” และ  
“โครงการช่วยเหลืออ่ืนๆ ของรัฐ” 
 2) ในรอบ 12 เดือนท่ีแล้ว 

  หมายถึง ระยะเวลานับจากเดือนก่อนเดือนสัมภาษณ์ย้อนหลังไป 12 เดือน เช่น เดือนท่ี
สัมภาษณ์ คือ กุมภาพันธ์ 2563 ในรอบ 12 เดือนท่ีแล้ว คือ “กุมภาพันธ์ 2562 - มกราคม 2563” 
 ใช้สัมภาษณ์ข้อมูล 
 - อาชีพหลักหรืองานท่ีใช้เวลาทําส่วนใหญ่ 
 - จํานวนสมาชิกท่ีเคยใช้อินเทอร์เน็ต 
 - ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสินค้าและบริการท่ีไม่ได้เกิดข้ึนบ่อยๆ แล้วนํามาเฉลี่ยเป็น
ค่าใช้จ่ายต่อเดือนโดยการหาร 12 

 3) เดือนท่ีแล้ว 

 หมายถึง เดือนตามปฏิทินก่อนเดือนสัมภาษณ์ เช่น ไปสัมภาษณ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2563 
เดือนท่ีแล้ว คือ “1 - 31 มกราคม 2563” 

 ใช้สัมภาษณ์ข้อมูลค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสินค้าและบริการท่ีมีการใช้จ่ายเป็นประจํา 

 4) สัปดาห์ท่ีแล้ว 

 หมายถึง ส ัปดาห์ตามปฏิทินก่อนสัปดาห์สัมภาษณ์ เช ่น ไปสัมภาษณ์สัปดาห์ท่ี 2  
สัปดาห์ท่ีแล้ว คือ สัปดาห์ท่ี 1 (วันจันทร์ - วันอาทิตย์) 

 ใช้สัมภาษณ์ข้อมูลค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาหาร  เครื่องด่ืม และยาสูบ 
 5) ตลอดปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

 หมายถึง ปีการศึกษาท่ีสอดคล้องกับระดับการศึกษาท่ีเรียนก่อนหน้านั้น  เช่น ไปสัมภาษณ์
เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ปัจจุบันมีสมาชิกเรียนหนังสือระดับประถมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 (พฤศจิกายน 
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2562 - มีนาคม 2563) ดังนั้น ปีการศึกษาท่ีผ่านมา คือ ปีการศึกษาของระดับประถมศึกษาปีท่ี 2 (พฤษภาคม 
2561 - มีนาคม 2562) ใช้สัมภาษณ์ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (ตลอดปีการศึกษาท่ีผ่านมา) 
 
1.10 รายการข้อมูลท่ีเก็บรวบรวม (ปี 2563) 

 แบบสํารวจสมาชิกและการใช้จ่ายของครัวเรือน(สศส.2) มีรายการข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

 ตอนท่ี 1 สมาชิกของครัวเรือน 

 ตอนท่ี 2 ลักษณะท่ีอยู่อาศัย  

 ตอนท่ี 3 ค่าใช้จ่ายสินค้าและบริการ 
 ก. ค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคของครัวเรือน 
 ข. ค่าใช้จ่ายท่ีไม่เก่ียวกับการอุปโภคบริโภค 
 ค. ค่าใช้จ่ายในการชําระหนี้ของครัวเรือน (ท้ังท่ีเป็นตัวเงินและสิ่งของ) 
 ง. ค่าใช้จ่ายในการซ้ือท่ีอยู่อาศัย (ด้วยเงินออมของครัวเรือน) 

 ตอนท่ี 4 ค่าใช้จ่ายอาหาร  เครื่องด่ืมและยาสูบ (ค่าใช้จ่ายและปริมาณการบริโภค) 
 ก. อาหารแห้ง/สําเร็จรูป ท่ีเก็บไว้บริโภคได้นาน (เกิน 1 สัปดาห์) 
 ข. อาหารทุกชนิดท่ีครัวเรือนบริโภคจริงในรอบสัปดาห์ท่ีแล้ว 

 (สศส.3) สรุปรายได้ (ในรอบ 12 เดือนท่ีแล้ว) 

 ตอนท่ี 5 แหล่งซ้ือสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่ของครัวเรือน 

 
1.11 การบันทึกข้อมูลและการประมวลผล 

 โครงการ สศส. ได้นําโปรแกรม CSPro มาใช้ในการบันทึกข้อมูล และการทําบรรณาธิกรด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์ ต้ังแต่ปี 2549 เป็นต้นมา โดยในปี 2563 นี้เป็นการใช้โปรแกรม CSPro เวอร์ชั่น 6.2 
  
1.12 คาบเวลาการปฏิบัติงาน (ปี 2563) 

 1) การเก็บรวบรวมข้อมูล วันท่ี 7 - 20  ของทุกเดือน 

 2) การบรรณาธิกรและลงรหัส วันท่ี 21 - 25  ของทุกเดือน 

 3) การบันทึกข้อมูล วันท่ี  26 - สิ้นเดือนของทุกเดือน 

 4) การส่งไฟล์ข้อมูล และแบบสอบถาม 

 ถึงส่วนกลาง ภายในวันท่ี 7 ของเดือนถัดไป  
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1.13 การบรรจุซอง  
 นําแบบสํารวจท่ีบันทึกข้อมูลครบท้ัง EA แล้ว (ท้ังท่ีแจงนับได้และแจงนับไม่ได้) บรรจุในซอง 
โดยให้เรียงตามลําดับท่ีของครัวเรือนตัวอย่าง เช่น EA ในเขตเทศบาล (ลําดับท่ี 1,2,3,...,10,...,15) และ EA 
นอกเขตเทศบาล (ลําดับท่ี 1,2,3,...,12 ตามลําดับ)) 
 
1.14 การส่งไฟล์ข้อมูลและไฟล์ตารางสรุปการบันทึกข้อมูล 
 กําหนดให้ส่งไฟล์ข้อมูล และไฟล์รายงานการบันทึกข้อมูล ทุกเดือน ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
โดยส่งเข้าสู่ส่วนกลางท่ี E-mail: esesnso@nso.go.th และ E-mail: esesnso.thai@gmail.com 
 ท้ังนี้ หากมีเหตุขัดข้องเก่ียวกับการส่งไฟล์ข้อมูลและไฟล์รายงาน ให้ติดต่อ 
 - เจ้าหน้าท่ีโครงการ สศส. กลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย โทร. 0 2142 1261 - 63  
 - เจ้าหน้าท่ีพัฒนาโปรแกรม (คุณสุพรรณี กุลบุญเยี่ยม) กลุ่มพัฒนาระบบประมวลผลข้อมูล  
 โทร. 0 2141 7353 
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แผ่นปก

เดือนท่ีปฏิบัติงาน

ก. สถานท่ีต้ังของครัวเรือน
       ภาค (REG), จังหวัด (CWT), อําเภอ/เขต (AMP) , ตําบล/แขวง (TMB), 
ในเขต/นอกเขตเทศบาล (AREA), เขตแจงนับที่ (EA), หมู่ท่ี (VIL), ลําดับท่ี EA 
ตัวอย่าง (PSU_NO), ลําดับท่ีครัวเรือน (HH_NO)

ข. ผลการแจงนับครัวเรือนตัวอย่าง
บันทึกผลการแจงนับครัวเรือนตัวอย่าง (ENUM)

- ครัวเรือนท่ีแจงนับได้ (ENUM= 11 และ 14) ให้บันทึกระยะเวลาท่ีใช้
ในการสัมภาษณ์ (ช่ัวโมงและนาที) ด้วย

- ครัวเรือนท่ีแจงนับไม่ได้ (ENUM = 12, 13, 21, 22, 23, 24) ให้ใช้
แบบ สศส.2 สําหรับครัวเรือนท่ีแจงนับไม่ได้ โดยไม่ต้องบันทึก
ระยะเวลาท่ีใช้ในการสัมภาษณ์

- ครัวเรือนท่ีแจงนับไม่ได้ ในกรณีอ่ืนๆ (ENUM = 24) ต้องระบุเหตุผล
ท่ีแจงนับไม่ได้

เม่ือทราบผลการแจงนับครัวเรือนตัวอย่างแล้ว ให้บันทึกระยะเวลา
โดยประมาณท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ครัวเรือน (ช่ัวโมงและนาที)

- บันทึกชื่อและรหัสของพนักงานแจงนับ และพนักงานบรรณาธิกรและลงรหัส
- บันทึกชื่อและตําแหน่งของผู้ตรวจแบบสํารวจ

2. การบันทึกแบบ สศส.2 
 

2.1 แผนภาพการบันทึกแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-8- 
 

ตอนที่ 1 สมาชิกของครัวเรือน

ไม่มี

 - การเรียนหนังสือ
 - ชั้นสูงสุดที่เรียนจบ
 - ชั้นที่กําลังเรียน

 - ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา 

HM14 - HM21

- ชื่อ, ลําดับที่, ความสัมพันธ์กับหัวหน้าครัวเรือน, เพศ, อายุ, ศาสนา, ภาษา
- การเป็นภาระของครัวเรือน (ผู้พิการ, ผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง)      

จํานวนปี/สาเหตุท่ีไม่ได้อยู่กับพ่อ และ/หรือ แม่

 - สวัสดิการรักษาพยาบาล
 - โครงการช่วยเหลือของรัฐ (ไม่ต้องคืน)
 - การกู้ยืมเงินกองทุนต่างๆ ของรัฐ (ต้องคืน)

HM22 - HM39

อายุ 15 ปีข้ึนไป
(HM04 >= 15)

สถานภาพสมรส

HM10

 - อาชีพหลัก/รอง
 - สถานภาพการทํางาน
 - ประเภทอุตสาหกรรม

HM40 - HM45

อาศัยอยู่กับพ่อแม่
(HM11 = 1)

ทํางานมีรายได้
เป็นของตนเอง

มีสมาชิกท่ียังไม่ได้
บันทึกข้อมูล

1

มี

ไม่ใช่ (HM04 < 15)

HM01 - HM09

ใช่ HM12 - HM13

ใช่

ใช่

ไม่ใช่
(HM11 = 2, 3, 4, 5)

ไม่ใช่
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ข้ันตอนการบนัทกึแบบ สศส.2  (ต่อ) 

ค่าเช่า/ประเมินค่าเช่าบ้าน

HH01 - HH03 
 ก. ค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคของครัวเรือน

ตอนที่ 2 ลักษณะที่อยู่อาศัย

1

ใช่

การทําธุรกิจในท่ีอยู่อาศัย, จํานวนห้อง

- ไฟฟ้า, เช้ือเพลิง, นํ้าด่ืม, น้ําใช้
- วิธีกําจัดขยะ, การใช้ส้วม

การเป็นเจ้าของยานพาหนะ/ทรัพย์สินต่างๆ

2

EG01 - EG111

 ข. ค่าใช้จ่ายท่ีไม่เก่ียวกับการอุปโภคบริโภค

EG112 - EG120

ประเภท/ลักษณะ/สถานภาพการครอบครอง

เป็นเจ้าของ/เช่าซ้ือ
ท่ีอยู่อาศัย

(HH03 = 1, 2, 3, 4)

จํานวนสมาชิกท่ีมีการใช้อินเทอร์เน็ต

2

ผู้จ่ายค่าเช่า/
ผู้ให้สวัสดิการ/

ให้อยู่ฟรี

ไม่ใช่ (HH03 = 5, 6, 7)

HH04

HH05

HH06 - HH08 

HH09 - HH15 

HH16 - HH47

HH48

ค. ค่าใช้จ่ายในการชําระหนี้ของครัวเรือน

 ง. ค่าใช้จ่ายในการซ้ือท่ีอยู่อาศัย

AE00 - AE07

AE08 - AE09

ตอนที่ 4 ค่าใช้จ่ายอาหาร เครื่องด่ืม และยาสูบ

 ข. ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาหารทุกชนิด
ท่ีครัวเรือนบริโภคจริง (ในรอบสัปดาห์ท่ีแล้ว)

 ก. ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาหารแห้ง/สําเร็จรูป
ท่ีเก็บไว้บริโภคได้นาน (เกิน 1 สัปดาห์)

EF01 - EF17

ตอนที่ 3 ค่าใช้จ่ายสินค้าและบริการ

ตอนท่ี 5 แหล่งซ้ือสินค้าอุปโภคบริโภค
    ส่วนใหญ่ของครัวเรือน

ตอน (สศส.3) สรุปรายได้ (ในรอบ 12 เดือนท่ีแล้ว)

- รายได้ของสมาชิกในครัวเรือนที่มีรายได้
  ในรอบ 12 เดือนที่แล้ว จําแนกตามแหล่งของรายได้

IN01 - IN16

SHOP1 - SHOP14

การสํารวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย

HM01_2, MH01 - MH17
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2.2 รายการข้อคําถามและการบันทึกแบบสํารวจ ที่มีการปรับปรุงใหม่ 
 
    

 
ก.  สถานที
ตังของครัวเรือน

      1.  ภาค………………...………………….…………...…………………………………     REG

      2.  จงัหวดั…….……………………………………………..……………………………………     CWT

      3.  อาํเภอ / เขต..……………………………...……………………………………………     AMP

      4.  ตาํบล / แขวง.….………………………………………..………………………………     TMB

      5.  ในเขตเทศบาล…...…......... 1    นอกเขตเทศบาล …….…....…. 2      AREA

      6.  เขตแจงนับที,………………………………………….………….…………………     EA

      7.  หมูที่,……..……………..… ชื,อหมูบ่า้น…………………………………     VIL

           บา้นเลขที,……….…..…. ถนน…………….………………………… 

      8.  ลาํดบัที, EA ตวัอยา่ง………………………………………………..………………     PSU_NO

      9.  ชื,อหัวหน้าครัวเรือน………………………………………………..………………     HH_NO

  (บันทกึในสํานักงาน)

 
 
ปรับปรุงใหม่       
แก้ไข - เพ่ิมจํานวนกล่องท่ีใช้บันทึกรหัส เขตแจงนับ (EA)  จากเดิม 3 กล่อง เป็น 4 กล่อง 

 
 
 
ข้อ 18.   (ปัจจุบัน) มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลต่อไปนี้หรือไม่ 

   18.   (ปัจจุบนั) มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลต่อไปนีหรือไม่
      -  สิทธิเบิกคา่รักษาพยาบาลจากหนว่ยงานราชการ/ รัฐวสิาหกจิ       ไมม่ ี= 0          ม ี= 1

      -  บตัรประกนัสุขภาพถว้นหน้า (บัตรทอง)       ไมม่ ี= 0          ม ี= 1

      -  บตัรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลของลูกจา้ง/ ผูป้ระกนัตน (บัตรประกันสังคม ม.33,39)       ไมม่ ี= 0          ม ี= 1

      -  บตัรรับรองสิทธิผูป้ระกอบอาชีพอิสระหรือแรงงานนอกระบบ (บัตรประกันสังคม ม.40)       ไมม่ ี= 0          ม ี= 1

      -  บตัรประกนัสุขภาพเอกชน                                                                                   ไมม่ ี= 0          ม ี= 1

      -  สวสัดิการจดัโดยนายจา้ง                                                                                        ไมม่ ี= 0          ม ี= 1

      -  อื,น ๆ (ระบ)ุ ……………………………....       ไมม่ ี= 0          ม ี= 1
 

 

 

ตอนที่ 1 สมาชิกของครัวเรือน 

แผ่นปก 

จากเดิม 3 กล่อง 
เพิ,มเป็น 4 กล่อง 
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ปรับปรุงใหม่       
แก้ไข - บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลของลูกจ้าง/ ผู้ประกันตน  
 (บัตรประกันสังคม ม.33,39)   
เพ่ิมตัวเลือก - บัตรรับรองสิทธิผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือแรงงานนอกระบบ  
 (บัตรประกันสังคม ม.40)   
 
ข้อ 19. (ในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา) เคยได้รับผลประโยชน์ (ไม่ต้องคืน) จากโครงการช่วยเหลือของรัฐต่อไปนี้
หรือไม่ 

   19.   (ในรอบ 5 ปีที�ผ่านมา) เคยได้รับผลประโยชน์ (ไม่ต้องคืน) จากโครงการช่วยเหลือของรัฐต่อไปนีหรือไม่
      -  เงินสงเคราะห์เพื,อการยงัชีพสําหรับผูสู้งอายุ       ไมไ่ด ้= 0          ได ้= (ระบุจาํนวนปีที�ได้)

      -  เงินสงเคราะห์สําหรับผูพ้ิการ       ไมไ่ด ้= 0          ได ้= (ระบุจาํนวนปีที�ได้)

      -  อาหารกลางวนั/ อาหารเสริมฟรี (นม) สําหรับนักเรียน       ไมไ่ด ้= 0          ได ้= (ระบุจาํนวนปีที�ได้)

      -  ทุนการศึกษาจากรัฐ       ไมไ่ด ้= 0          ได ้= (ระบุจาํนวนปีการศึกษาที�ได้)

      -  บตัรสวสัดิการแหง่รัฐ       ไมไ่ด ้= 0          ได ้= (ระบุจาํนวนปีที�ได้)

      -  เงินอุดหนุนเพื,อการเลีVยงดูเด็กแรกเกดิจนถึงอายุ 6 ขวบ       ไมไ่ด ้= 0          ได ้= (ระบุจาํนวนปีที�ได้)

      -  โครงการอื,น ๆ  (เช่น โครงการช่วยเหลือจากรัฐ ฯลฯ)       ไมไ่ด ้= 0          ได ้= (ระบุจาํนวนปีที�ได้)  
 
ปรับปรุงใหม่       
เพ่ิมตัวเลือก - เงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ขวบ 
 
นิยามเพ่ิมเติม : จากระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิด พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 
 “เด็กแรกเกิด” หมายความว่า เด็กท่ีมีสัญชาติไทยและเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป 
จนอายุครบหกปี ซ่ึงอาจเป็นผู้ได้รับเงินสงเคราะห์เป็นครั้งคราว หรือเบ้ียความพิการ หรือเงินสงเคราะห์บุตร
จากกองทุนประกันสังคม ท้ังนี้ ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรจากหน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรืออยู่ในความอุปการะของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน 
คุณสมบัติของเด็กท่ีมีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน 
 1. เป็นเด็กท่ีเกิดต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป 
 2. อยู่ในครอบครัวยากจน หรือเสี่ยงต่อความยากจน คือ ครัวเรือนท่ีสมาชิกในครอบครัว มีรายได้เฉลี่ย
ตํ่ากว่า 100,000 บาทต่อคนต่อปี 
 3. เด็กมีสัญชาติไทย (บิดาและมารดา/บิดาหรือมารดา ก็เป็นผู้มีสัญชาติไทย) 
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 4. กรณีมารดาเด็กเป็นคนต่างด้าว หรือไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร หรือเสียชีวิต อนุโลมให้บิดาเด็ก
สัญชาติไทยตามสูติบัตร ลงทะเบียนแทนมารดาเด็กได้หลังจากเด็กเกิดแล้ว โดยให้นําเอกสารหลักฐานของ
บิดา-มารดา ท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐมายื่นเพ่ือแสดงความจํานงขอรับสิทธิ์ 
 5. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรจากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ
อยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐ เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัว สถานสงเคราะห์ของรัฐ 
 6. ผู้ถือบัตรประกันสังคมสามารถร่วมโครงการได้ ดังนั้น หากได้รับเงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุน
ประกันสังคม หรือได้รับเงินสงเคราะห์เป็นครั้งคราว หรือเบ้ียความพิการ ยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิด 
 7. ขยายสิทธิการคุ้มครองผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กให้ยื่นขอรับสิทธิไม่จําเป็นต้องเป็นบิดาหรือมารดา 
และสามารถลงทะเบียนได้ตามท่ีเด็กอาศัยอยู่จริง ไม่จําเป็นต้องใช้ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน 
 

 
 
ข้อ 15.  ครัวเรือนเป็นเจ้าของส่ิงของต่าง ๆ  ต่อไปนี้หรือไม่ (ต่อ)  
สําหรับรายการการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่อไปนี้ ครัวเรือนเป็นเจ้าของและมีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 หรือไม่ 
 

 

สําหรับรายการการใช้อปุกรณ์ไฟฟ้าต่อไปนี ครัวเรือนเป็นเจ้าของและ

   มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 หรือไม่
         ถา้  "เป็นเจ้าของ"                                  ให้ระบุจาํนวน

         ถา้  "ไม่มีหรือมีใช้แต่ไม่เป็นเจ้าของ"    ให้บนัทึก " 0 "

       เตาอบไมโครเวฟ ..................................................................HH25

       กระติกตม้นํV าไฟฟ้า .................................................................    HH26_1

          " "     "      "

          " "     "      "

       เครื,องสูบนํV าไฟฟ้า (ปัYมนํV า) ..................................................HH47

จาํนวน

ทัVงสิVน

มีฉลาก

ประหยัดไฟ

เบอร์ 5

 
 

ปรับปรุงใหม่       
เพ่ิมลูกศร - เพ่ือระบุสดมภ์ จํานวนท้ังส้ินและจํานวนท่ีมีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5  

ตอนที่ 2 ลักษณะที่อยู่อาศัย 
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ข. อาหารทุกชนิดท่ีครัวเรือนบริโภคจริงในรอบสัปดาห์ท่ีแล้ว 
 

การบริโภคในรอบสัปดาห์ที
แล้ว

จํานวนเงนิ/ มูล ค่า (บาท)

รหัส จําแนกตามแหล่งที
มา/การได้รับมา

รายการ ไม่ได้ซือ/ จ่าย

เบิกได้ หรือผลิตเอง
(รวมจาํนวนเงิน (รวมมูลค่า

ของรหัส 1) ของรหัส 2)
(1) (2)

รายการค่าใช้จ่าย ซือ/ จ่าย

 
 

ปรับปรุงใหม่  ในตารางหน้า 24 - 27 
เพ่ิมข้อความ - (รวมจํานวนเงินของรหัส 1) ในสดมภ์ ซ้ือ/ จ่าย  
 (รวมมูลค่าของรหัส 2)  ในสดมภ์ ไม่ได้ซ้ือ/ จ่าย เบิกได้ หรือผลิตเอง  
 
 
 
 
 
 

 ในการบันทึก (สศส.3) สรุปรายได้ (ในรอบ 12 เดือนท่ีแล้ว) (แบบ สศส.2 หน้า 28 - 29) จะบันทึก
รายได้รวม ของสมาชิกแต่ละคนในครัวเรือน ตามแหล่งท่ีมาของรายได้ เช่น รายได้ท่ีมาจากการทํางานโดย
ได้รับเป็นค่าจ้าง/เงินเดือน หรือ รายได้จากการประกอบธุรกิจ เป็นต้น ซ่ึงรายได้ในตอนนี้จะรวมท้ังรายได้
ท่ีเป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน 

         วัตถุประสงค์  เพ่ือประมาณรายได้รวม ในรอบ 12 เดือนท่ีแล้วของสมาชิกแต่ละคน จากค่าจ้าง/เงินเดือน  
รายรับสุทธิจากการประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม หรือวิชาชีพจากการประกอบธุรกิจ รายรับสุทธิจากการ
ประกอบการเกษตร หรือจากการให้บริการทางการเกษตร และรายได้จากแหล่งอ่ืนๆท่ีไม่ใช่จากการทํางาน 
เพ่ือใช้ในการพิจารณาเปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่ายของครัวเรือนว่าแตกต่างกันเกิน 30% หรือไม่ โดยให้
ตรวจสอบตามข้ันตอนดังนี้  
 
ข้ันตอน 

1. ให้รวม รายได้ท้ังสิ้นในแบบ สศส.2 ตอนสรุปรายได้ (สศส.3) 
 แล้วหา รายได้เฉล่ียต่อเดือน โดยการหารด้วย 12 
 รวม (IN02 + … = IN16) ของทุกคน (หน้า 28      29) 
 

ตอนที่ 4 ค่าใช้จ่ายอาหาร เคร่ืองดื่มและยาสูบ 

สศส. 3 
สรุปรายได้ (ในรอบ 12 เดือนที่แล้ว) 
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2. ให้รวม ค่าใช้จ่ายท้ังหมด (สดมภ์ “ซ้ือ/จ่าย” และ “ไม่ได้ซ้ือ/จ่าย เบิกได้”) ของ เดือนท่ีแล้ว 
 และ เฉล่ียต่อเดือน ในแบบ สศส.2 ตอนท่ี 3 (ไม่รวม หมวด ค. และ ง.) 
 ตอนท่ี 3 ; รวม (EG01 + … + EG120) (หน้า 10      17) 
 
3. ให้รวม ค่าใช้จ่ายท้ังหมด (สดมภ์ “ซ้ือ/จ่าย” และ “ไม่ได้ซ้ือ/ จ่าย เบิกได้ หรือผลิตเอง”) 
 ของ ในรอบสัปดาห์ท่ีแล้ว ในแบบ สศส.2 ตอนท่ี 4 
 ตอนท่ี 4 ; รวม (EF01 + … + EF17) แล้วคูณด้วย 4.3 (หน้า 24        27) 
 
4. ให้เปรียบเทียบ  รายได้ในข้อ 1. และ ค่าใช้จ่ายในข้อ 2. และข้อ 3. ข้างต้น 

 i) ถ้ามีความแตกต่างเกินกว่า 30% 

 ให้ตรวจสอบกับพนักงานสนาม และพิจารณาเรื่อง 

 ความครบถ้วนของข้อมูลอีกครั้ง 

 ii) ถ้าตรวจแล้ว พบว่า เป็นเช่นนั้นจริง 

 ให้หมายเหตุมาให้ทราบว่าเพราะเหตุใด 

 
 
 

การเปรียบเทียบรายได้ และค่าใช้จ่าย 
 

1. ถ้า ยอดรวมรายได้ > ยอดรวมค่าใช้จ่าย 

  รายได้ - ค่าใช้จ่าย x 100 = xx.x % 
 รายได้ 

2. ถ้า ยอดรวมรายได้ < ยอดรวมค่าใช้จ่าย 

  ค่าใช้จ่าย - รายได้ x 100 = xx.x % 
 ค่าใช้จ่าย 
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รายได้จากแหล่งอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่จากการทํางาน 
 

       1.  บาํเหน็จ  บาํนาญ  เบีVยหวดั  เงินสงเคราะห์ตา่ง ๆ IN 05

       2.  เงินชดเชยและ/ หรือเงินทดแทนจากการออกจากงาน IN 06

       3.  เงินชว่ยเหลือที,ไดรั้บจากบุคคลอื,นนอกครัวเรือน IN 07

       4.  เงินสงเคราะห์ผูสู้งอายุ  และผูพ้ิการ  รวมทัVงความชว่ยเหลืออื,น ๆ  จากรัฐและองค์การตา่ง ๆ IN 08

       5.  เงินอุดหนุนเพื,อการเลีVยงดูเด็กแรกเกดิจนถึงอายุ 6 ขวบ IN 08_1

       6.  เงินทุนการศึกษา IN 09

     รายได้จากแหล่งอื
น ๆ  ที
ไม่ใช่จากการทาํงาน

 
 
 

ปรับปรุงใหม่       
เพ่ิมตัวเลือก - ข้อ 5.  เงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ขวบ  
   (IN08_1) 
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ร้านคา้ทั,วไป/ ร้านขายของชาํ/จุดจาํหนา่ย ..................................................................................................................................................................... = 01

ตลาดขายของสด/ แห้ง  ตลาดนัด .......................................................................................................................................................................................... = 02

ประเภทห้าง/ ซปุเปอร์มาร์เกต็

 - ร้านขายสินคา้ลดราคา (เช่น เทสโก้โลตัส บิ7กซี แมคโคร ฯลฯ) ............................................................................................................................. = 03

 - ซปุเปอร์มาร์เกต็อื,นๆ (เช่น ท๊อปส์ แม็กซ์แวลู โฮมเฟรชมาร์ท ฯลฯ) .................................................................................................................... = 04

 - ร้านสะดวกซืVอ (เช่น เซเว่นอีเลฟเว่น  วช้ีอป  แฟมิลี�มาร์ท  108-ช็อป ฯลฯ) ....................................................................................................... = 05

 - ห้างสรรพสินคา้ (เช่น เซ็นทรัล โรบนิสัน บางลาํพู ตัBงฮั�วเส็ง ฯลฯ) ........................................................................................................................ = 06

 - ร้านสินคา้เฉพาะอยา่งและห้างอื,นๆ (เช่น วตัสัน  ซีพีเฟรชมาร์ท โฮมโปร อินเด็กซ์ ลิฟวิ�งมอลล์ ฯลฯ) ........................................................ = 07

 - ห้างดัVงเดิมที,จดัตัVงโดยผูป้ระกอบการในจงัหวดั ..................................................................................................................................................... = 08

 - แคตตาล๊อก/ ร้านคา้/ รถเคลื,อนที, (รถโมบาย) ........................................................................................................................................................... = 09

 - อินเทอร์เน็ต/ ร้านคา้ออนไลน์/ Application ................................................................................................................................................................. = 10  
 

 

- รายการย่อย “ร้านค้าท่ัวไป/ ร้านขายของชํา” 
 
ปรับปรุงใหม่ 
เพ่ิมตัวเลือก - เพ่ิมตัวเลือก “จุดจําหน่าย”  
 เป็น “ร้านค้าท่ัวไป/ ร้านขายของชํา/ จุดจําหน่าย” 
 
- รายการย่อย “อินเทอร์เน็ต/ ร้านค้าออนไลน์/” 
 
ปรับปรุงใหม่ 
เพ่ิมตัวเลือก - เพ่ิมตัวเลือก “Application” 
 เป็น “อินเทอร์เน็ต/ ร้านค้าออนไลน์/ Application” 

   ตอนที ่5  แหลง่ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่ของครัวเรือน 

แหล่งซื้อ 
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3. การบันทึกแบบการสํารวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย พ.ศ. 2563 
 

3.1 การสํารวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย 
 ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทยฉบับสั้น 15 ข้อ (TMHI-15) เป็นแบบประเมินท่ีพัฒนาจาก ดัชนีชี้วัด
สุขภาพจิต  คนไทยฉบับสมบูรณ์ 54 ข้อ (TMHI-54) โดย นพ. อภิชัย  มงคล และคณะ จากกรมสุขภาพจิต 
และได้ผ่านการทดสอบ และทดลองใช้แล้ว พบว่า ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสั้นและฉบับสมบูรณ์ 
สามารถใช้แทนกันได้ดี 
 

 
 
 

 ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทยฉบับสั้น 15 ข้อ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก (Domain) และ 
6 องค์ประกอบย่อย (Sub domain) โดยตามแบบสํารวจสุขภาพจิตคนไทยสามารถแบ่งข้อคําถาม
ตามองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย ได้ดังนี้ 
องค์ประกอบท่ี 1 สภาพจิตใจ (Mental state)  
  หมายถึงสภาพจิตใจท่ีเป็นสุขหรือทุกข์ การรับรู้สภาวะสุขภาพของตนเอง ความเจ็บป่วย
ทางด้านร่างกาย ท่ีส่งผลกระทบทางด้านจิตใจ และความเจ็บป่วยทางจิต แบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบย่อย 
ได้แก่ 

1.1 ความรู้สึกในทางท่ีดี (General well-being positive affect) 
หมายถึง ความรู้สึกท่ีเป็นสุขท่ีบุคคลรับรู้จากชีวิต เป็นอารมณ์ด้านบวกในลักษณะของ

ภาพรวมท้ังหมด ไม่เฉพาะเจาะจงในบางเรื่อง เช่น เรื่องงาน เรื่องครอบครัว แต่เป็นการมองในภาพรวมว่า
บุคคลมีความรู้สึกในทางท่ีดีเพียงใด เช่น ความพึงพอใจ ความรู้สึกพอดี สงบ มีความสุข มีความหวัง มีความ
บันเทิงใจและสนุกสนานกับสิ่งดีๆ ในชีวิต มุมมองของแต่ละคนและความรู้สึกเก่ียวกับอนาคตจะมีความสําคัญ
มาก ประกอบด้วยข้อคําถาม   3 ข้อ (คะแนน ) คือ 

ข้อถามท่ี 1 ท่านรู้สึกพึงพอใจในชีวิต 
ข้อถามท่ี 2 ท่านรู้สึกสบายใจ 
ข้อถามท่ี 3 ท่านรู้สึกภูมิใจในตัวเอง 

1.2 ความรู้สึกในทางท่ีไม่ดี (General well-being negative affect) 
หมายถึง ความรู้สึกท่ีไม่ดี ซ่ึงเกิดข้ึนในบุคคลนั้น เช่น ความสลดหดหู่ ความรู้สึกผิด 

เศร้า อยากร้องไห้ สิ้นหวัง ประหม่า วิตกกังวล และขาดความรู้สึกยินดีในชีวิต โดยจะรวมไปถึงว่า ความรู้สึก 
ท่ีไม่ดีเหล่านี้ทําให้บุคคลเกิดความทุกข์ทรมานเพียงใด และมีผลต่อการทํางานในแต่ละวันเพียงใด ท้ังยัง
ครอบคลุมไปถึงคนที่มีปัญหาทางจิตใจ เช่น อาการซึมเศร้า คลั่ง หรืออาการวิตกกังวล ประกอบด้วย
ข้อคําถาม 3 ข้อ (9 คะแนน) คือ 

 

ข้อถาม และคํานิยาม 
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ข้อถามท่ี 4 ท่านรู้สึกเบ่ือหน่ายท้อแท้กับการดําเนินชีวิตประจําวัน 
ข้อถามท่ี 5 ท่านรู้สึกผิดหวังในตัวเอง 
ข้อถามท่ี 6 ท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านมีแต่ความทุกข์ 

องค์ประกอบท่ี 2 สมรรถภาพของจิตใจ (Mental capacity) 
  หมายถึง ความสามารถของจิตใจในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน และการจัดการกับปัญหา
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือการดําเนินชีวิตอย่างเป็นปกติสุข ประกอบด้วย 1 องค์ประกอบย่อย คือ 

2.1 ความม่ันใจในการเผชิญปัญหา (Confidence in coping) 
หมายถึง ความม่ันใจว่าสามารถจัดการปัญหา และสถานการณ์ท่ีคับขันและไม่ได้คาดฝัน

ได้อย่างเหมาะสม การเผชิญปัญหามีหลายระดับ ท้ังปัญหาเฉพาะหน้า ปัญหาท่ีรุนแรง ปัญหาการปรับตัวต่อ
ความเป็นอยู่ใหม่ หรือสังคมใหม่ ซ่ึงมองถึงความสามารถของบุคคลนั้นต่อการแก้ไขปัญหาได้ดีเพียงใด ท้ังนี้
นอกจากปรับตัวได้กับสภาพการณ์นั้นๆ แล้ว ยังสามารถทําหน้าท่ีอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมอีกด้วย และ
หากเหตุผลนั้นเป็นเรื่องยากท่ีจะแก้ไขก็ยังสามารถทําใจยอมรับได้ ประกอบด้วยข้อคําถาม 3 ข้อ (9 คะแนน) คือ 

ข้อถามท่ี 7 ท่านสามารถทําใจยอมรับได้สําหรับปัญหาท่ียากจะแก้ไข (เม่ือมีปัญหา) 
ข้อถามท่ี 8 ท่านม่ันใจว่าจะสามารถควบคุมอารมณ์ได้เม่ือมีเหตุการณ์คับขันหรือ 

ร้ายแรงเกิดข้ึน 
ข้อถามท่ี 9 ท่านม่ันใจท่ีจะเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงท่ีเกิดข้ึนในชีวิต 

องค์ประกอบท่ี 3 คุณภาพของจิตใจ (Mental quality) 
  หมายถึง คุณลักษณะท่ีดีงามของจิตใจ ในการดําเนินชีวิตอย่างเกิดประโยชน์ต่อตนเอง และ
สังคม แม้บางครั้งจะต้องเสียสละความสุขสบายหรือทรัพย์สินส่วนตัวบ้างก็ตาม แบ่งเป็น 1 องค์ประกอบย่อย 
ได้แก่ 

3.1 เมตตา กรุณาและเสียสละ (Kindness and altruism) 
หมายถึง ความต้องการให้ผู้อ่ืนมีความสุข และช่วยให้คนอ่ืนพ้นทุกข์ สามารถเป็นผู้ให้ 

ต้ังแต่การให้น้ําใจ ให้ความช่วยเหลือ เป็นท่ีพ่ึงของผู้อ่ืนได้ มีความเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมหรือผู้อ่ืน 
โดยไม่หวังผลตอบแทน ประกอบด้วยข้อคําถาม 3 ข้อ (9 คะแนน) คือ 

ข้อถามท่ี 10 ท่านรู้สึกเห็นอกเห็นใจเม่ือผู้อ่ืนมีทุกข์ 
ข้อถามท่ี 11 ท่านรู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผู้อ่ืนท่ีมีปัญหา 
ข้อถามท่ี 12 ท่านให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อ่ืนเม่ือมีโอกาส 

องค์ประกอบท่ี 4 ปัจจัยสนับสนุน (Supporting factors) 

  หมายถึง ปัจจัยท่ีสนับสนุนให้บุคคลมีสุขภาพจิตดี ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับคนใน

ครอบครัว ชุมชน การทํางาน รายได้ ศาสนา ความเชื่อของแต่ละบุคคล ความสามารถในการทํางาน ตลอดจน

สิ่งแวดล้อมและความรู้สึกม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประกอบด้วย 1 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 
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4.1 การสนับสนุนจากครอบครัว (Family support)  

หมายถึง ความรู้สึกเป็นสุขท่ีได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากครอบครัวและมีความ

ผูกพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ประกอบด้วยข้อคําถาม 3 ข้อ (9 คะแนน) คือ 

ข้อถามท่ี 13 ท่านรู้สึกม่ันคงปลอดภัยเม่ืออยู่ในครอบครัว 

ข้อถามท่ี 14 หากท่านป่วยหนักท่านเชื่อว่าครอบครัวจะดูแลท่านเป็นอย่างดี 

ข้อถามท่ี 15 ท่านและสมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันต่อกัน 
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3.2 การบันทึกแบบ 
 
 ให้ถามเฉพาะสมาชิกของครัวเรือนท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป (ตอบได้คนเดียว) โดยให้ตอบด้วยตนเอง
เท่านั้น 
 
ระบุช่ือ - นามสกุล และลําดับผู้ตอบแบบการสํารวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย 

  โปรดระบุชื�อ - นามสกุลของผู้ตอบแบบสอบถาม ………………………………………………………………………………  

  ลําดับที�ของผู้ตอบแบบสอบถาม (ใช้ลําดับสมาชิกตามที�บันทกึใน สศส.2 ตอนที� 1 HM01) HM01_2
 

 ให้ระบุชื่อ - นามสกุลของผู้ตอบแบบสอบถาม และลําดับท่ีของผู้ตอบแบบสอบถาม (ใช้ลําดับสมาชิก
ตามท่ีบันทึกใน สศส.2 ตอนท่ี 1 HM01) ให้ตอบด้วยตนเอง โดยผู้ให้ตอบแบบสอบถามต้องมีอายุ 15 ปีข้ึนไป 
 ถ้าสมาชิกในครัวเรือนทุกคนมีอายุตํ่ากว่า 15 ปี ใน HM01_2, MH01-MH17 ให้ “ปล่อยว่าง” 
 
ตอนท่ี 1 ข้อถาม 1 – 15 (MH01 – MH15)  

เป็นการถามถึงความรู้สึกของผู้ตอบสัมภาษณ์ในช่วง 1 เดือนท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน โดยให้ผู้ตอบ

สัมภาษณ์สํารวจตัวเอง และประเมินเหตุการณ์ อาการ ความคิดเห็น และความรู้สึกว่าอยู่ระดับใด แล้วให้

บันทึกรหัส “0 - 3” ใน          ตามคําตอบท่ีเป็นจริงกับตัวผู้สัมภาษณ์มากท่ีสุด โดยคําตอบมี 4 ตัวเลือก คือ 

 รหัส “0” (ไม่เลย) หมายถึง   ไม่เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึก หรือไม่เห็นด้วยกับเรื่องนั้น ๆ 

 รหัส “1” (เล็กน้อย) หมายถึง   เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึกเรื่องนั้น ๆ เพียงเล็กน้อย 

   หรือเห็นด้วยกับเรื่องนั้นๆ เพียงเล็กน้อย 

 รหัส “2” (มาก)  หมายถึง   เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึกเรื่องนั้นๆ มากหรือเห็นด้วย 

   กับเรื่องนั้น ๆ มาก 

 รหัส “3” (มากท่ีสุด) หมายถึง    เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึกเรื่องนั้น ๆ มากท่ีสุด 

        หรือเห็นด้วยกับเรื่องนั้น ๆ มากท่ีสุด 
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             คาํถามต่อไปนี*จะเป็นคาํถามถึงประสบการณ์ของท่านในช่วง 1 เดือนที�ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

             ให้ท่านสํารวจตัวเองและประเมินเหตุการณ์ อาการ ความคิดเห็น และความรู้สึกของท่านว่าอยู่ ในระดับใด

             ให้บันทกึรหัส " 0 - 3 " ใน                   ตามคาํตอบที�เป็นจริงกับตัวท่านมากที�สุดเพยีงคาํตอบเดียว

ไม่เลย............................................... = 0 มาก...................................................... = 2

เล็กน้อย................................................ = 1 มากที�สุด............................................... = 3

1. ทา่นรู้สึกพึงพอใจในชีวติ ......................................................................................................................................................................................................................MH01

2. ทา่นรู้สึกสบายใจ.......................................................................................................................................................................................................................................MH02

3. ทา่นรู้สึกภูมใิจในตนเอง.....................................................................................................................................................................................................................MH03

4. ทา่นรู้สึกเบื#อหนา่ยทอ้แทก้บัการดําเนินชีวติประจาํวนั....................................................................................................................................................................MH04

5. ทา่นรู้สึกผิดหวงัในตนเอง..........................................................................................................................................................................................................................MH05

6. ทา่นรู้สึกวา่ชีวติของทา่นมแีตค่วามทุกข์....................................................................................................................................................................................................MH06

7. ทา่นสามารถทาํใจยอมรับไดสํ้าหรับปัญหาที#ยากจะแกไ้ข (เมื#อมปัีญหา).......................................................................................................................................MH07

8. ทา่นมั#นใจวา่จะสามารถควบคมุอารมณ์ไดเ้มื#อมเีหตุการณ์คบัขนัหรือร้ายแรงเกดิขึ:น.................................................................................................................MH08

9. ทา่นมั#นใจที#จะเผชิญกบัเหตุการณ์ร้ายแรงที#เกดิขึ:นในชีวติ...............................................................................................................................................................MH09

10. ทา่นรู้สึกเห็นอกเห็นใจเมื#อผูอื้#นมทุีกข์....................................................................................................................................................................................................MH10

11. ทา่นรู้สึกเป็นสุขในการชว่ยเหลือแกผู่อื้#นเมื#อมโีอกาส.............................................................................................................................................................................MH11

12. ทา่นให้ความชว่ยเหลือแกผู่อื้#นเมื#อมโีอกาส.......................................................................................................................................................................................MH12

13. ทา่นรู้สึกม ั#นคงปลอดภยัเมื#ออยูใ่นครอบครัว..................................................................................................................................................................................MH13

14. หากทา่นป่วยหนักทา่นเชื#อวา่ครอบครัวจะดูแลทา่นเป็นอยา่งดี......................................................................................................................................................MH14

15. ทา่นและสมาชิกในครอบครัวมคีวามรักและผูกพนัตอ่กนั..............................................................................................................................................................................MH15

ตอนที� 1

 
 

ตอนท่ี 2 (MH16 - MH17)  

เป็นการถามถึงความรู้สึกพึงพอใจในชีวิตโดยรวมของผู้ตอบ โดยเปรียบเทียบความพึงพอใจในชีวิตของ
ผู้ตอบเองในปีนี้ เทียบกับ ปีท่ีแล้วว่า อยู่ในระดับใด     

โดยให้เปรียบเทียบความรู้สึกเป็นคะแนนจากน้อยไปหามาก  คือ 
 จากความพึงพอใจในชีวิตน้อยท่ีสุด (คะแนน 00) ไปจนถึง ความพึงพอในชีวิตมากท่ีสุด 
(คะแนน 10)              

 
คะแนน                  00       ,     01          09   ,    10        ตามลําดับ 
 

 ความพึงพอใจ            น้อยท่ีสุด       น้อย           มาก    มากท่ีสุด 
   
 
หมายเหตุ ; ความพึงพอใจในชีวิตนี้ ไม่ได้หมายถึง ความร่ํารวย ดังนั้นจึงไม่ได้หมายความว่า ผู้ท่ีรวยกว่าจะมี 

    ความพึงพอใจในชีวิตสูงกว่าผู้ท่ีจนกว่าเสมอไป 
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             ข้อคาํถามภาพรวมความสุขและความพงึพอใจในชีวิต

                      ปัจจุบัน ท่านมีความสุขในระดับใด         ให้บันทกึรหัส "00 - 10"  ใน

                               (ไม่มีความสุขเลย  =  00        →       มีความสุขมากที�สุด  =  10)

ระดับความพงึพอใจ    MH16

                      ในช่วง 1 เดือนที�ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ให้ท่านสํารวจตัวเองและประเมินความรู้สึกตนเองว่า      

                        ท่านมีความพงึพอใจในชีวิตในระดับใด         ให้บันทกึรหัส "00 - 10"  ใน

                            (ไม่พงึพอใจในชีวิตเลย =  00        →       พงึพอใจมากที�สุด  =  10)

ระดับความพงึพอใจ    MH17

ตอนที� 2

 
 

ตัวอย่าง เช่น 1. นายแดง เป็นคนงานโรงงานทอผ้า มีเงินเดือนไม่มากนัก ปีนี้นายแดง ได้รับการเลื่อนเป็น 
    หัวหน้าคนงาน 

      
  ดังนั้น  นายแดง อาจจะตอบว่า 
   ความพึงพอใจในชีวิต ปีนี้ =  08  
                 ปีท่ีแล้ว  =  06 ก็เป็นได้ 
 
  2. นายดํา เป็นผู้จัดการโรงงานท่ีนายแดงทํางานอยู่ ปีนี้บุตรชายคนโตเริ่มเกเร ไม่เรียน
หนังสือ  

    ทําให้พ่อแม่ทุกข์ใจมาก 
  ดังนั้น  นายดํา อาจจะตอบว่า 
  ความพึงพอใจในชีวิต ปีนี้ =  06  
                ปีท่ีแล้ว  =  07 ก็เป็นได้ 
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สรุป Flow chart การบันทึกข้อมูล สศส.63 ด้วยโปรแกรม CSPro

จาก webintranet
กลุ่มพัฒนาระบบงานประมวลผล

ข้อมูล (ศท. กพป.)

ติดต้ังโปรแกรม CSPro
ตาม version ท่ีกําหนด
ของโครงการ สศส.63

เริ่มต้น

กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ (บจ.) และ สํานักงานสถิติจังหวัด (สถจ.)

ครัวเรือนท่ีแจงนับได้ข้อมูล
(ENUM = 11, 14)

ครัวเรือนท่ีแจงนับไม่ได้ข้อมูล
(ENUM = 12, 13, 21, 22, 23, 24)

บันทึกข้อมูลจากแบบ สศส.2
- หน้าปก และ Record 01

- สถานที่ตั้งของครัวเรือน (REG, CWT, AMP, TMB,
AREA, EA, VIL, PSU_NO, HH_NO)

- รหัสพนักงานแจงนับ (ID_CODE1) และ
รหัสพนักงานบรรณาธิกรและลงรหัส (ID_CODE2)

- เดือนที่ปฏิบัติงาน (A01)
- ผลการแจงนับครัวเรือนตัวอย่าง (ENUM)
- จํานวนสมาชิกของครัวเรือน (A04)

- ข้อมูลอื่นๆ ใน Record 02 - 30

บันทึกข้อมูลจากแบบ สศส.2 
(สําหรับครัวเรือนท่ีแจงนับไม่ได้)

- หน้าปก
- สถานที่ตั้งของครัวเรือน (REG, CWT, AMP, TMB,

AREA, EA, VIL, PSU_NO, HH_NO)
- รหัสพนักงานแจงนับ (ID_CODE1) และ

รหัสพนักงานบรรณาธิกรและลงรหัส (ID_CODE2)
- เดือนที่ปฏิบัติงาน (A01)
- ผลการแจงนับครัวเรือนตัวอย่าง (ENUM)

ถ้า ENUM = 24   ให้บันทึกสาเหตุ ด้วย

ดาวน์โหลดติดต้ังโปรแกรมบันทึก
ข้อมูล สศส.63

ของเดือนท่ีปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูล
(โปรแกรมพร้อมค่า control ครัวเรือน)

แต่ละเดือน จาก webintranet
กลุ่มพัฒนาระบบงานประมวลผล

ข้อมูล (ศท. กพป.)

บันทึกข้อมูลแต่ละครัวเรือน

1

4. การบันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรม CSPro 
 

 ในการบันทึกข้อมูลจากแบบสํารวจลงในโปรแกรม CSPro สําหรับ สศส.63 นี้ ได้เพ่ิมข้ันตอนการ
บรรณาธิกรด้วยเครื่อง (Machine edit) เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีมีความถูกต้องมากท่ีสุด ท้ังนี้ คู่มือการใช้งาน
โปรแกรมบันทึกข้อมูล สศส.63 โดยละเอียด จะจัดทําแยกต่างหาก และจะจัดส่งให้กับผู้ปฏิบัติงานในภายหลัง 
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หมายเหตุ ขอให้ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลแบบ verify data

ทําการแก้ไขข้อมูล

1

เข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบ
ความสอดคล้องแนบนัยของข้อมูล

ด้วยเครื่อง (Machine edit)

รวมข้อมูลแต่ละ EA

บันทึกข้อมูลครัวเรือนตัวอย่างให้ครบท้ัง EA
     EA ในเขตเทศบาล 15 ครัวเรือน
     EA นอกเขตเทศบาล 12 ครัวเรือน

แต่ละ EA

- จัดเก็บไฟล์ข้อมูล
- สํารองไฟล์ข้อมูลส่งส่วนกลาง
- สรุปตารางการแจงนับครัวเรือนและ

ผลการแจงนับส่งส่วนกลาง

ส่งไฟล์ข้อมูลและตาราง

มายังส่วนกลาง

esesnso@nso.go.th และ 

esesnso.thai@gmail.com 

มี

ไม่มี

มีรายการท่ีต้องแก้ไข
หรือไม่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


